
 

DOBROVOLNICTVÍ A JÁ 

Moje zkušeností s dobrovolnictvím 

aneb Jak to všechno začalo 

Psal se rok 1997. Bylo mi 11 let, když se u holky jako já, milující svobodu, toužící po 

adrenalinu a nebezpečí, řídící se heslem „Zákony, pravidla a příkazy jsou od toho, aby se 

porušovaly“, objevil smysl a cíl života, který dodnes vnímám jako své poslání.  Za toto své 

prozření vděčím jedné jediné ženě a to princezně Dianě. Bohužel jsem neměla to štěstí 

sledovat její činy a kroky související s pomocí druhým, dál, protože toho roku zemřela při 

autonehodě. Ještě nyní si pamatuji, jak nás tato šokující zpráva o tom, že princezna Diana 

měla autonehodu v pařížském tunelu (31.8.1997), zastihla při obědě a jak na mě překvapená 

maminka vyštěkla: „Proč jsi nám neřekla, že princezna Diana měla autonehodu?“ Já jsem jen 

šokovaně zírala, načež táta odpověděl: „Tak ona neví, kdo to byl.“ Já jsem zatím v duchu 

přemítala: „Kdo byla ta princezna Diana?“ Po její smrti jsem začala tuto krásnou                   

a výjimečnou ženu poznávat stále více a více. Začaly totiž vycházet různé časopisy a speciální 

přílohy, které se věnovaly jejímu životu a připomínaly podstatu její jedinečnosti a osobitosti. 

Čím více jsem o ní četla, tím více jsem byla její osobností a jejím usilovným poskytováním 

pomoci lidem, kteří to potřebovali, okouzlena. A čím více jsem byla okouzlena a se zaujetím 

o ní „hltala“ všechny informace, tím více jsem měla jasno: „CHCI BÝT JAKO ONA! CHCI 

BÝT JAKO PRINCEZNA DIANA! CHCI POMÁHAT LIDEM A BÝT PROSPĚŠNÁ VŠEM 

OSTATNÍM!“ 

„No jo, ale jak to chceš udělat, když jsi na vozíku?“ zeptala se mě posléze babička, když jsem 

jí o svém záměru řekla. V tu chvíli jsem ale odpověď na její otázku ještě neměla. Když jsem 

se však rozhodovala, kam po maturitě půjdu, obor Psychologie pro mě byl jasnou volbou. 

Přesto, že jsem se na psychologii hlásila třikrát, nikdy jsem se na ni nedostala, což jsem velmi 

oplakala. Dostala jsem se však do Olomouce na obor „Sociální pedagogika.“ Tento obor se 

zaměřuje nejen na optimální a adekvátní rozvoj dětí a mládeže prostřednictvím 

volnočasových aktivit, ale také se věnuje lidem, kteří se dostali do znevýhodněné nebo 

krizové situace a potřebují pomoc (např. lidé závislí na návykových látkách, týrané osoby, 

sociálně-vyloučené osoby, lidé propuštění z vězení atd.). 

Ačkoliv jsem ještě přesně nevěděla, jakým směrem bych se v této oblasti chtěla ubírat, stále 

jsem měla v hlavě to, že CHCI POMÁHAT LIDEM A BÝT JIM KU PROSPĚCHU!  

Tento svůj záměr jsem završila ve chvíli, kdy jsem si zvolila cílovou skupinu lidí, které bych 

chtěla pomáhat a se kterou bych chtěla v budoucnu pracovat. Stalo se to v hodině sociální 

práce, jejímž tématem bylo vězeňství a následná pomoc lidem propuštěným z vězení. Přesto, 

že jsem moc dobře věděla, jak je tato skupina lidí nebezpečná (zvláště v mém případě), 

takv ten okamžik jsem se definitivně rozhodla: „BUDU POMÁHAT PROPUŠTĚNÝM LIDEM 

Z VĚZENÍ! BUDU SOCIÁLNÍ KURÁTOR PRO DOSPĚLÉ!“ To sice nelibě nesli lidé kolem 

mě, jelikož se o mě báli a považovali mě v tomto případě za blázna, ale ve mně se znovu 

probudila ta ďábelská část mé povahy, která lační po nebezpečí, adrenalinu, nesnáší nudu a 

touží po opuštění stereotypního života, takže se mnou nic nehnulo. Od té chvíle jsem si šla za 

svým snem. Při psaní seminární práce a listování ve slovníku jsem však narazila na pojem 

„Probační úředník“. „To vypadá taky zajímavě,“ pomyslela jsem si a po přijímacích 

zkouškách jsem nastoupila do navazujícího magisterského studia Sociální pedagogiky MU 

v Brně. 



Jelikož jsem už věděla, co chci v životě dělat, jako svoji specializaci v oboru jsem si již bez 

váhání zvolila Resocializaci a sociální prevenci. Při přednášce jsem se opět setkala 

s vězeňstvím, vazbou, a po dlouhé době rovněž s pojmem „Probační úředník“ a dozvěděla 

jsem se i o činnostech a poslání Probační a mediační služby. Vrcholem toho všeho byly 

přednášky z praxe skvělé probační úřednice. To mi stačilo k tomu, abych svoji původní 

profesi sociální kurátora pro dospělé změnila na PROBAČNÍHO ÚŘEDNÍKA PRO 

DOSPĚLÉ.  

Určitě nikoho z vás nepřekvapí, že pokud to bylo jen trochu možné, všechny své seminární 

práce jsem většinou věnovala tématu vězenství. Lidem propuštěným z vězení jsem se však 

naplno věnovala až ve své diplomové práci (kterou bych chtěla dále rozšířit v rámci rigorózní 

práce) s názvem Resocializace jedinců po výkonu trestu odnětí svobody a jejich podpora ze 

strany probační a mediační služby, kde mým cílem bylo v rámci výzkumné části zjistit, jestli 

jsou lidé propuštění z VTOS schopni se začlenit zpátky do společnosti a vést dále bezúhonný 

život. 

Po úspěšném dokončení mého studia na vysoké škole, jsem se po zaměstnání ptala u PMS, ale 

bohužel zde nebylo volné pracovní místo, a jelikož jsem chtěla pomáhat lidem a pracovat 

v sociální trestněprávní oblasti, ptala jsem se všude, kde se dalo. Poté jsem se od probačních 

úředníků dozvěděla o Maltézské pomoci, která mimo jiné pomáhá vězňům hledat 

dobrovolníky, kteří si s lidmi, kteří jsou ve vězení, dopisují a pomáhají jim tak překonat jejich 

sociální izolaci a mnohdy opravdu dlouhodobé odloučení od rodiny, přátel a partnerů či 

partnerek. Okamžitě jsem se paní koordinátorky tohoto programu ptala, zda bych se mohla 

stát dobrovolníkem… 

Dobrovolníkem v programu Dopisování s vězni jsem již přes rok a musím říci, že se mi nic 

lepšího nemohlo stát! Tohoto programu se mohu účastnit a pomáhat a podporovat svého 

klienta i přes svůj handicap.  Když jsem však jako dobrovolník začínala a paní koordinátorka 

mě seznámila s pravidly dobrovolnictví, musím se přiznat, že jsem dostala strach. 

 Abyste se totiž mohli stát dobrovolníkem v tomto programu, musíte mít samozřejmě čistý 

trestní rejstřík a podepsat mlčenlivost. V samotných dopisech pak musíte figurovat pod 

přezdívkou a mít k sobě „parťáka“, který dopis píše s vámi a vzájemně tak dohlížíte na to, 

abyste tam nenapsali nic, čím byste mohli prozradit svojí pravou identitu. Nesmíte tam 

zkrátka uvést nic, podle čeho by vás váš klient (vězeň) mohl v případě svého pozdějšího 

propuštění z vězení, najít (př. rok narození, místo bydliště, pravé jméno, posílání fotek 

s vaším obličejem atd.). Opatrnost prostě musí být! 

Zpočátku jsem tedy měla strach z toho, že něco vyzradím a ohrozím tak nejen sebe, ale i svoji 

rodinu, což by bylo opravdu to poslední, co bych si přála. Říkala jsem si: „Co když něco 

pokazím? Co když se nedopatřením nějak prořeknu?“ Moje obavy neustoupily ani na mé 

první supervizi, která probíhala pod vedením vězeňského kaplana a která je pro všechny 

dobrovolníky povinná. Také mě nějakou dobu pronásledovaly myšlenky typu: „Pomáháš 

člověku, který například někoho zabil nebo spáchal jiný trestný čin, nemyslíš si, že si zaslouží 

pykat za to, co udělal bez slitování? Myslíš, že si tvoji pomoc opravdu zaslouží? Co kdyby 

někdo nedej bože třeba zabil nebo ublížil někomu z tvých příbuzných, z tvé rodiny, pomáhala 

bys mu překonat pobyt ve vězení? Co by na to tvoji příbuzní řekli, kdyby se dozvěděli, že 

pomáháš vězni? Jak by se na to tvářili? Pochválili by tě nebo by jen nevěřícně kroutili 

hlavou?“ Neměla jsem tehdy odvahu se se svými myšlenkami na supervizi svěřit. Styděla 

jsem se. Čekala jsem, jestli se se stejnými nebo podobnými myšlenkami nesvěří jiný 

dobrovolník, to se však nestalo, a tak jsem mlčela. 



Ačkoliv jsem vůbec nevěděla, jak by takový první dopis měl vypadat, abych si u svého klienta 

vytvořila potřebnou důvěru a neodradila ho hned na začátku a nevyvolala v něm nějaké 

pochybnosti, obdržela jsem od paní koordinátorky seznam úvodních vět, kterými by se 

v prvním dopise mělo nebo mohlo začít a také zásady dopisování (pro dobrovolníky obě tyto 

přílohy vytváří Maltézská pomoc), které musí v dopisování dodržovat oba dva účastníci, jak 

dobrovolník, tak klient (př. dobrovolník nesmí svému klientovi posílat žádné materiální věci   

a ani žádný finanční obnos peněz, klient by měl vědět, že to, že si s ním dobrovolník dopisuje, 

podporuje ho a pomáhá mu, činí tak ze své vlastní dobré vůle atd.). Vzpomínám si, jak jsem 

při psaní prvního dopisu doufala, abych ho neodradila už jenom těmi pravidly a zásadami, jež 

jsem mu do dopisu vložila. To se naštěstí nestalo. 

Pro mě jako pro dobrovolníka bylo hned od začátku dopisování velmi důležité si s klientem 

vytvořit „zdravý dopisovací vztah“, na jehož základě bude naše dopisování probíhat. Tedy ani 

ne příliš kamarádský a ani ne příliš autoritativní typu učitel – žák či vychovatel – vězeň. 

Takový vztah jsem mezi námi prostě vybudovat nechtěla. Mým záměrem bylo, aby klient 

věděl, že mi může věřit a říct mi cokoli, co jen bude chtít s tím, že já ho za nic odsuzovat 

nebudu. Chtěla jsem, aby věděl, že já ho budu ve všem jen podporovat a dodávat mu sílu na 

to, aby vydržel podmínky ve vězení, tedy izolaci, samotu, obavy z budoucnosti atd.  

Rozhodně jsem se ho nechtěla ptát, za co je odsouzený, na jak dlouho atd.  Chtěla jsem náš 

vztah založit na otevřenosti, tedy na vztahu typu:  „Můžeš mi to říct a nemusíš. Nutit                 

a vyptávat se tě nebudu. Je jen to na tobě, s čím se mi budeš chtít svěřit a s čím ne! Já jsem tu 

pro tebe! Mým úkolem je podporovat tě, ne ti říkat, co jsi měl nebo neměl dělat! Od toho tu 

nejsem“. Také jsem si mezi námi chtěla udržet ,,zdravý“ odstup, aby si klient po nějaké době 

nemyslel, že mu řeknu zcela všechno nebo že mu jako jeho ,,kamarádka“ pomůžu se vším, co 

bude chtít (př. posílat materiální věci, nějakou finanční částku). To ne! Už od začátku jsem si 

chtěla vytvořit jisté hranice, kde bude jasné, kam až můžeme oba dva zajít, co je ještě 

přípustné a co už je takzvaně „přes čáru“. Na závěr dopisu mu tedy nepíšu „Už teď se nemůžu 

dočkat, až mi napíšeš. Dávej na sebe pozor, ať se ti nic stane“, ale píšu mu například: „Tak se 

drž,, snaž se myslet pozitivně, dělej všechno, co tě baví a co ti dodává sílu a až budeš mít čas, 

tak zase napiš! Budu se moc těšit. Ahoj…“. 

To se mi povedlo a od vět  ,,Co rád čteš? Máš rád čokoládu?“ jsme se dostali k vážnějším 

tématům. V dopisech tedy spolu čteme, cvičíme, volíme, prožíváme zážitky, cestujeme, 

podporujeme a informujeme o dění ve světě. O svátcích (narozeniny, svátek, Vánoce 

Velikonoce mu také posíláme (s mým „parťákem“) pohled. Zkrátka, čím déle si se svým 

klientem píšu, tím jsem šťastnější, že mu alespoň tímto způsobem mohu pomáhat, podporovat 

ho a dělat mu radost pohledy.  

 Žádné obavy, o kterých jsem mluvila výše, již nemám. „Vždyť zaměstnanci věznice přece 

také pracují s vězni a za pomoci různých programů je připravují na život na svobodě, takže 

nedělám nic ojedinělého a neuvěřitelného.“ A já koneckonců chci být probačním úředníkem, 

takže co je na tom špatného? A jestliže se mohu jenom trochu podílet na tom, aby byl pro 

klienta pobyt ve vězení snesitelnější, tak mu v tom budu pomáhat, jak nejlépe budu umět!“     

A koneckonců mám na vybranou! Na otázky, u kterých bych na sebe mohla něco prozradit, 

mohu vždycky odpovědět částečně pravdivě (jak to dělám), zalhat nebo na ně neodpovídat 

vůbec, no ne? 

  Supervize již také vnímám jako skvělé. Se supervizorem zde probíráme všechno, co nám 

dělá starosti a vždy dostaneme cenné rady, jak můžeme reagovat. Nebo jakýkoli problém 

můžeme také řešit s naší skvělou koordinátorkou.  Také si zde povídáme o našich vzájemných 

zkušenostech s klienty, které nás mohou buď inspirovat, anebo varovat v tom, že to a to je 



lepší nedělat nebo se tomu a tomu vyhnout. Navíc nám Maltézská pomoc nabízí různé 

exkurze ve věznicích, kterých já bohužel využívat nemohu, protože téměř žádná věznice není 

bezbariérová (a já ani nedokážu vyjádřit, jak moc mě mrzí, že se těchto exkurzí nemohu také 

zúčastnit), ale pro ostatní dobrovolníky je to skvělá příležitost. V nabídce jsou dále různé 

přednášky a jiné akce, které tato organizace pořádá a kterých se můžeme zúčastnit.  Takže pro 

mě dobrovolnictví v tomto programu rozhodně stojí za to! 

 

Epilog 

Během té doby, co působím v tomto programu jako dobrovolník, byly mé prosby vyslyšeny… 

Po roce a půl čekání se u PMS konečně uvolnilo místo a to, na co jsem čekala tak dlouho, se 

stalo skutečností. U PMS V OLOMOUCI SE HLEDAL PROBAČNÍ ÚŘEDNÍK! Když jsem 

tam však napsala, vysvětlila vše potřebné a řekla jsem, že chápu a plně si uvědomuji, jak je 

tato profese pro někoho, jako jsem já ještě nebezpečnější než pro kohokoli jiného, že vím, že 

zde mohu ohrozit svůj vlastní život a že v této profesi je velké riziko syndromu vyhoření, 

dostala jsem odpověď, se kterou jsem sice počítala a nijak mě nepřekvapila, ale stejně se mi 

v tu chvíli zbořil celý svět. 

Dozvěděla jsem se, že tato práce je pro mě nereálná, že je tam potřeba řidičský průkaz, 

maximální mobilita a flexibilita (pro práci v terénu), mnohdy nutná práce přes čas, výkon 

činnosti v plném rozsahu a možnost práce i v noci. Vím, že to zní poněkud zvláštně, to 

všechno jsem věděla, ale přesto jsem doufala, že bych to mohla dělat třeba nějak částečně. 

„Všechno jde, když se chce, ne?“ Doufala jsem, že bych s klienty mohla pracovat na 

resocializačních programech, telefonicky jim zajišťovat a zjišťovat, jaké a kde jsou možnosti 

zaměstnání u zaměstnavatelů, popř. podmínky ubytování a stravování u Armády Spásy apod. 

Prakticky jsem měla všechno dovoleno. O místo jsem se mohla ucházet a zúčastnit se 

písemného testu. Nikdo mi nic nezakazoval, ale moje přihláška k výběrovému řízení by stejně 

nebyla brána v potaz. Výše zmíněné požadavky jsem bohužel nesplňovala, a proto jsem se 

tohoto pracovního místa, po kterém jsem tolik dychtila prostě a jednoduše, vzdala. 

Víte, byla to ta jediná profese, po které jsem po dokončení vysoké školy opravdu toužila        

a kterou jsem chtěla dělat. Chtěla jsem pracovat s (DOSPĚLÝMI) lidmi propuštěnými 

z vězení a pomoci jim znovu se začlenit zpátky do společnosti a dát jim druhou šanci vést 

bezúhonný život. Proto, když se na mé vysněné pracovní pozici konečně uvolnilo místo, o 

které jsem se nemohla ani ucházet, bylo to, jako kdyby vám vrazili nůž přímo do zad, zvláště 

když jste na to čekali tak dlouho. Když jsem proto poté psala kamarádce, že ze mě žádný 

probační úředník nebude, tekly mi slzy po tvářích. 

Nyní si s odstupem času říkám, že jsem hloupá, že jsem tehdy porušila veškeré svoje zásady, 

nebojovala, o to místo se neucházela a nezúčastnila se toho testu. Kdybych to neudělala, 

možná bych se s tím vyrovnala lépe. Řekla bych si: „Test jsem sice neudělala, ale alespoň 

jsem to nevzdala a zkusila to! Udělala jsem pro to všechno, co se dalo. Teď už alespoň vím, co 

v testu bylo a co musí budoucí probační úředník vědět a znát.“ Tím, že jsem to vzdala                

a nebojovala, jsem udělala velkou chybu. Zklamala jsem samu sebe a toho budu vždycky 

litovat! Proto jsem naší koordinátorce Maltézské pomoci neskonale vděčná, že mi umožnila 

stát se v tomto programu dobrovolníkem. Zároveň také velmi děkuji své mámě, že mi 

v dopisování dělá „parťáka.“ Bez ní bych se dobrovolníkem v tomto programu stát nemohla. 

Díky moc, holky! Díky vám jsem si mohla alespoň takto vynahradit profesi probačního 

úředníka, po které jsem tolik toužila a stále toužím! 



Chtěla bych však lidem pomáhat ještě více! Napadlo mě, že bych pro Francouze, které 

nějakým způsobem zasáhly teroristické útoky v Paříži, založila na sociální síti FACEBOOK  

uzavřenou skupinu s názvem Restez avec moi! (Zůstaňte se mnou!) nebo Stand by me! (Stůjte 

pří mě), kde by se mezi sebou podporovali navzájem. Poté jsem však tento nápad zavrhla 

s tím, že jim nebudu připomínat jejich bolest.  

 Co se týká lidí ve vězení, chtěla bych, aby se větší pozornost věnovala prvopachatelům. 

Lidem, kteří jsou odsouzeni k VTOS za neúmyslné zabití a kteří trpí výčitkami svědomí         

a ponesou si záznam v trestním rejstříku už navždy. Chtěla bych, aby k nim zaměstnanci 

věznic přistupovali přece jen trochu jinak než k ostatním odsouzeným. Více ohleduplněji. 

Aby věděli, že jsou sice vězni, kteří musí pykat za své činy, ale aby cítili, že nejsou vnímáni 

tak jako ostatní vězni, kteří někomu ublížili úmyslně. Vím, že to může vést k případné 

diskriminaci a šikaně ze strany ostatních odsouzených, ale všechno se dá nějak zařídit, ne? 

Pro prvopachtele, který je odsouzen k VTOS za neúmyslné zabití, jsou trestem už jen jeho 

výčitky svědomí, které bude mít po celý život. 

 

Princezně Dianě se svými činy bohužel nikdy podobat nebudu, ale i přesto…. CHCI svůj 

život zasvětit pomoci druhým lidem stejně jako ona. Já však chci kráčet po stopách 

spravedlnosti a pomáhat lidem v sociální trestněprávní oblasti, třeba právě těm zmíněným 

prvopachatelům. 


